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Jaarverslag jeugdwerk seizoen 2021-2022 

 
 
 
 

 
Het jeugdwerk in Goede Bron wordt vormgegeven door mensen met passie voor jeugd. Hun 
inzet, tijd en energie zijn dan ook niet te meten. Wel te meten zijn de uren waarvoor de 
jongerenwerker in dienst is (12 uur per week, waarvan 8 voor Goede Bron en 4 voor Jong 
Alphen) en het aantal jeugdigen (18 kinderen 0-12 jaar, 43 jongeren van 12-17 jaar, 78 jong 
volwassenen van 18-25 jaar), waarvan het aantal actief betrokkenen lager ligt 
(respectievelijk 1, 10, 8). Hieronder volgt een opsomming van activiteiten die we het 
afgelopen seizoen hebben gedaan, en wat we dit seizoen willen gaan opstarten of 
uitbreiden. 
 
Als Goede Bron doen we ook actief mee met Jong Alphen, het interkerkelijk 
samenwerkingsverband tussen jeugd- en jongerenwerkers. Van de 27 kerken/gemeenten in 
Alphen doen daar 10 actief aan mee. Samen ontwikkelen we diverse activiteiten, leggen 
verbindingen tussen jongeren en bouwen een netwerk op waar e.e.a. gedeeld wordt aan 
kennis en ervaring enz. Als u daar meer over wilt lezen kunt u het jaarverslag van Jong 
Alphen krijgen via paulvanderloo@goedebron.nl. 
 
Wat hebben we gedaan met Goede Bron?  

• Goede en gezellige Re-connect avonden rond de vuurschaal op het binnenplein, met als 
ingrediënten diverse thema’s, goede gesprekken, eten en drinken, spellen enz. Zo hadden 
we met Kerst een ‘dilemma-speurtocht’, met Goede Vrijdag het uitdagende spel ‘Alles 
komt goed?’ en met de ‘Nacht zonder dak’ speelden we Hunted in het park bij de 
Zegerplas. En gewoon een keer laser gamen was natuurlijk ook erg leuk. 

• In het begin van het seizoen hebben de jongeren rondom de barbecue de geloofstalen-
test gedaan om te ontdekken wat hun voorkeur is en de jongeren met dezelfde taal 
hebben een activiteit bedacht. Zo sluiten we aan bij hun behoeften en zijn ze gemotiveerd 
om mee te doen. 

• En er zijn diverse jeugd/gezinsdiensten geweest met als thema’s ‘Vuur: waar loop jij warm 
voor?’, ‘Geef Licht’, ‘De vierde wijze’, ‘Welke Toekomst daagt jou uit?’, ‘Schreeuwende 
stenen’, ‘Over Hoop Dienst’ en ‘Toekomst vol van hoop’. 

• Bij de Jeugdkerk waren de thema’s ‘Toekomst dromen’, ‘Armoede’, ‘Hoop’  en ‘Bestaat 
God? Hoe rijmen we lijden met Gods bestaan?’. 

• De Kliederkerk stond in het teken van creatief bezig zijn en daar hebben we een houten 
Kruis en stenen versierd en iets geproefd van wie God is. 

• Verder hebben we de Challenges van de Lichtkring bezocht waarbij de muziek en 
contacten met andere jongeren erg worden gewaardeerd.  

• Daarnaast waren er nog twee voorstellingen, één voor de kinderen van de 
basisschoolleeftijd, ‘Knettergek’, en één voor de jongeren, ‘Amazing teens’, waar ook 
Oekraïense gasten aanwezig waren. 

• En dit seizoen waren er voor het eerst de Kerst- en Paas-escaperoom waar een klein 
groepje kinderen van de basisschoolleeftijd (ook uit andere kerken) van heeft genoten en 
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geleerd. Hiervoor is ook contact gezocht met diverse scholen (wat door de coronacrisis 
stil heeft gelegen). 

• Rondom een lunch na de dienst hadden we een ontmoeting geregeld voor de 

kerkopa’s, oma’s, tantes en hun kerkkleinkinderen. Iedereen had wat lekkers 

meegebracht en mede dankzij kaartjes met gespreksvragen kwamen er ook goede 

gesprekken op tafel. 

• Spontaan een oliebollenactie organiseren voor Kerken in Actie, wat zou het worden? 

Nou, jong en oud hebben dit enthousiast opgepakt. Samen werden er honderden 

oliebollen gebakken en bezorgd en dit leverde een mooi bedrag op voor het goede 

doel. 

• Nog zo’n goed doel was de actie n.a.v. Nacht zonder dak. We zamelden geld in, 

bezochten de nachtopvang van jongeren van het Leger des Heils Gouda, hadden een 

interview met een journalist, bakten en verkochten taart en koek, met als 

uiteindelijke opbrengst € 1586,93 !!! 

• Aan de Church Battle, vanuit Jong Alphen georganiseerd, werd ook door jongeren 

vanuit Goede Bron meegedaan. Een hoop lol, zweet en strijd! Helaas niet gewonnen, 

maar we gaan volgend jaar weer een poging doen! 

 

Wat willen we gaan doen in seizoen 2022-2023?  

• Uiteraard weer Re-connect-avonden waarbij we de 

jongeren willen vragen welke onderwerpen zij 

willen bespreken en hen vragen daarin mee te 

denken.  

• Verder willen we mensen uit de gemeente uitnodigen 

om hun geloofsverhaal te doen. Gewoon om te laten 

horen hoe volwassenen in hun geloof staan, omdat jongeren daar behoefte aan 

hebben, voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waaraan ze zich kunnen spiegelen. 

• Met de jongeren willen we ook de Challenges van de Lichtkring bezoeken en 

natuurlijk meedoen met ‘Nacht zonder dak’. Wellicht in samenwerking met andere 

gemeenten. 

• We willen een 18+ groep opzetten waarbij jong volwassenen (18-25 jaar) elkaar 

kunnen ontmoeten en in gesprek gaan over de dingen die hen bezig houden. Met 

daarbij de nodige ontspanning en plezier! Of we sluiten aan bij een bestaande groep 

(interkerkelijke) jongeren. 

• En uiteraard gaan we nog een keer een gezellig uitje doen. Gewoon ontspannen met 

elkaar op stap is ook goed voor de verbinding. 

• Voor de Kerst- en Paasescaperoom willen we de basisscholen aan gaan bieden dat zij 

met de klas kunnen komen om zo meer bekendheid te creëren met deze 

geschiedenissen en gemeente Goede Bron. 

• Koken voor mensen die een stukje gezelligheid zoeken is een activiteit die we willen 

doen in samenwerking met de kookgroep ‘Samen Eten’. Deze gaat binnenkort weer 

starten en in november hopen wij aan te sluiten. 
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• Er is ook behoefte aan meer diepgang en daarom willen we een ‘Bijbelstudie-groep’ 

opzetten die ingaat op thema’s die jongeren bezig houdt. De naam sprak hen in ieder 

geval al aan: ‘Bijbel en bitterballen’. 

• Muziek is over het algemeen erg belangrijk voor jongeren en daar willen we ruimte 

aan bieden. Denk bijvoorbeeld aan muzieknummers voorstellen aan het combo om 

te oefenen, zelf meespelen met het combo, een combinatie vormen met andere 

bands (Lichtkring, Maranathakerk) etc. 

• En natuurlijk willen we ook de activiteiten (kliederkerk, jeugdkerk, jeugddiensten 

etc.) blijven doen die we al deden en waar belangstelling voor is. Daarbij willen we de 

jongeren vragen om hun medewerking te verlenen in het meedenken en uitvoeren 

daarvan om zo de betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten. 

 

     Die betrokkenheid en verantwoordelijkheid vragen we ook van u als volwassenen. 

Dat kan op allerlei manieren vorm krijgen, maar we hebben iedereen nodig voor de 

toekomst van de kerk! Vandaar de uitdagende vraag: ‘Wat gaat u dit seizoen doen 

voor onze jongeren?’ Een paar suggesties: gesprekjes aanknopen, uw geloofsverhaal 

komen vertellen, bidden, (ook) de geestelijke-talen-test doen en aansluiten bij 

jongeren met dezelfde taal om samen een activiteit op te zetten, (zomaar) een 

kaartje sturen of ... Neemt u de uitdaging aan? We horen het graag! 

     Monique Bergsma, Kirsten Bruijnes en Paul van der Loo 

 

 
 


